
 
 
 
 

C O N V I T E 
 

 

                                 I Café Filosófico & Fórum de Debates 

                          Profissão Felicidade, do Infantil à Universidade 

 

                         DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2016, SEXTA-FEIRA, ÀS 19 HORAS 
 
 

“Se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde as três eu começarei a ser feliz. 
Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às quatro horas, então, 

estarei inquieto e agitado: descobrirei o preço da felicidade! “ 
O Pequeno Príncipe 

Antoine de Saint-Exupéry 
 

A Comunidade Educativa Passionista agradece a presença dos senhores profissionais: 
 

Sr. Alexandre Duarte de Paiva – Militar (Major) 
Sr.ª Carolina Guasti Gomes Bartié – Direito  
Srª Cassia Morono – Medicina (Veterinária) 

Sr. Daniel Mussato – Engenharia (Civil)  
Srª Márcia Cristina de Souza Sgueglia – Dança 

Sr. Olavo Roberto Bartié – Medicina (Clínica Geral / Cardiologia) 
Sr. Paulo Tháis Techera Paterlini – Tatuador 

Srª Thaíz Cristina Marto Muñoz – Psicopedagogia 
Sr.ª Viviana Zaparolli de Oliveira Menezes – Medicina (Ginecologia) 

 
 
 

PROGRAMAÇÃO 
Das 18h30 às 20h30 

 
ACOLHIDA, às 18h30. 

ABERTURA, às 19h: Café Filosófico e Fórum de Debates. 
PEÇA TEATRAL, às 20h15: A arte de SER humano. 
ENCERRAMENTO, às 20h30: Momento Musical. 

 

 
 
 

https://pensador.uol.com.br/autor/antoine_de_saint_exupery/


 
 
 
 
 
Prezados Familiares, 
 
 

 Os verdadeiros “conflitos” da vida são aqueles que tocam o coração humano, isso 
porque nos convidam a refletir sobre as questões existenciais, nosso ser e fazer no mundo. 
A escolha da profissão é um desses dilemas pois, uma vez definida, transforma o que era 
sonho em realidade, o que era formação em ação e o que era Projeto em Verdade 
Existencial. 
 O educador Rogério Bezerra da Silva, atento à essa questão, desenvolveu ao longo 
do ano letivo, o Trabalho de Conclusão do Ensino Médio direcionado às carreiras 
profissionais. 
 Esse Fórum de Debates é mais uma etapa do Projeto TCC para que os nossos jovens 
possam ouvir a experiência de profissionais das mais diferentes áreas sobre o exercício 
profissional e assim consigam fazer sua escolha de forma mais consciente e segura. 
 Realização profissional é sinônimo de colocar o próprio talento a serviço do bem 
comum: obra divina! 
 Nessa noite, de 04/11, contaremos com uma proposta interdisciplinar entre as 
áreas de História, Orientação Vocacional e Literatura – Comunicação e Expressão; 
educadores Rogério Bezerra da Silva, Rafael Vieira e Maria de Fátima Germano Serafim. 
 Será uma noite formativa e celebrativa, especialmente por comemoramos os 30 
Anos do Colégio Passionista Santa Maria, firmando o compromisso de uma Educação que 
gera cidadania e promove a Vida. 
 Nossos mais sinceros agradecimentos aos convidados que prestigiarão esse I Fórum 
de Debates: alunos do 9º ano e Ensino Médio, graduandos de Pedagogia, jovens e 
familiares (amigos dos nossos educandos da 3ª série do Ensino Médio que estão passando 
pelo mesmo momento de escolha profissional). 
 Aos amigos profissionais que doarão seu tempo, nossa gratidão em ouvir os anseios 
dos nossos jovens, em dirimir as dúvidas deles e proporcionar-lhes melhores condições 
para se realizarem como pessoa humana, profissional e construírem um mundo melhor 
para vivermos com maior cuidado aos valores humanos e cristãos. 
  
 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

Comunidade Educativa Passionista 
Há 30 anos educando com Paixão! 


